Protokoll fört vid LAKs årsmöte 17 april 2010,
Vilsta sportcenter, Eskilstuna.
Ordförande Kerstin Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1. Röstlängden fastställdes till 11 st medlemmar
2. Torbjörn Skaar valdes till mötesordförande
3. Till protokollförare valdes Kim Foss Johansson
4. Att tillsammans med mötesordförande justera protokollet, tillika
rösträknare valdes Anna Björk och Kristina Tervonen
5. Närvaro och yttrande rätt godkändes för Jane Edvinsson och Jan
Andersson
6. Årsmötet utlyst i nr 4 2009 av SvKTR magasinet och på hemsidan, detta
ansågs stadgeenligt utlyst och godkändes
7. Dagordningen fastställdes
8.

Styrelsens årsredovisning, balans o resultaträkning genomgicks och
godkändes. Revisorernas berättelse lästes upp, ansvarsfrihet föreslogs,
årsmötet godkände revisionsberättelsen. Handlingsplanen för 2010
föredrogs. I ämnet avelsfrågor gjorde Kristina Tervonen en mycket
intressant redogörelse och visade även statistik, b.la framtagen med hjälp
av Genetica som innefattade en tio års period. Detta material kommer,
framöver, att publiceras på hemsidan och även i SvKTR magasinet.
Konstaterades att det ser hoppfullt ut inför framtiden, men det krävs att
alla hjälps åt

9. Balans och resultaträkning fastställdes och uppkommen vinst överförs i
ny räkning
10.Inga uppdrag från föregående klubbmöten till styrelsen fanns att

redovisa

11.Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
12A. Beslutades att godkänna styrelsens förslag till handlingsplan för 2010
B Inga förslag om ändrade avgifter förelåg
C Styrelsens förslag till rambudget för 2010 godkändes
13.Till ordförande på 1 år omvaldes Kerstin Eriksson
Till ordinarie ledamöter valdes
Kristina Tervonen omval 2 år
Tyra Moström
omval 2 år
Anna Björk
nyval 2 år
Sofia Franzén
nyval 2 år

14.Till ordinarie revisorer omvaldes Kerstin Torbentsson och Ann Bonnevier på
vardera 1 år och till revisorssupleanter Elisabeth Ljung och Gunilla
Albrigtsen nyval på vardera 1 år
15.Till valberedning valdes Eva Sederholm nyval 2 år, tillika sammankallande
Jenny Eriksson nyval 2 år. Bodil Sartoft kvarstår 1 år
16. Punkterna 13-15 godkändes som omedelbart justerade
17. Motion nr 1; Slopande av flerhundsrabatt på våra utställningar. Årsmötet
biföll
motionen som skall börja gälla 2011
Årsmötet gav i uppdrag åt styrelsen att gå igenom typstadgarna och föreslå
ändringar där så kan behövas, att b.la kunna utöka antalet
styrelseledamöter
Årsmötet gav i uppdrag åt styrelsen att ta fram en pin med klubbloggan
Årsmötet föreslog att bilden med LAKs logga användes som första sidan på
den nyframtagna rasfoldern, konstaterades att alternativbilden var
jättevacker men att klubbmärket i detta sammanhang var det bästa
Årsmötet gav också i uppdrag åt styrelsen att titta på en ev Facebook grupp,
att titta på kriterier för att få tillträde och ett genomtänkt och bra upplägg
innan den öppnas, det brådskar inte, huvudsaken är att det blir rätt från
början!
18. Ordförande Kerstin Eriksson tackade för förtroendet att ha blivit omvald,
tackade Torbjörn Skaar för genomförandet av mötet, och avslutade
detsamma.
Därefter vidtog utdelandet av 2009 års Tio i Topp kokarder, och LAKs Hp för
2009 som tilldelades Isabella Pettersson för finfina resultat inom agility.
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